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ПАМ’ЯТI ЄВГЕНА ПЕТРОВИЧА БЕЛАНА

 

 

10 жовтня 2017 року пiсля важкої тривалої хвороби пiшов з життя на 77
роцi вiдомий український учений, доктор фiзико-математичних наук, профе-
сор Євген Петрович Белан. Народився Євген Петрович 28 лютого 1941 року в
мiстi Євпаторiя Кримської областi у родинi Белана Петра Андрiйовича 1913
р.н. i Воловiк Олени Юхимiвни 1916 р.н. У 1963 роцi Євген Петрович закiн-
чив фiзико-математичний факультет Кримського державного педагогiчного
iнституту iм. М.В. Фрунзе за фахом «математика, креслення та астрономiя».
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Ще до закiнчення iнституту з 1 сiчня 1962 р. по 30 жовтня 1962 р. працював
вчителем математики i фiзики вiйськової середньої школи Кримської областi.
Пiд час навчання в аспiрантурi в Iнститутi математики АН УРСР (1 листопа-
да 1963 р. по 30 жовтня 1965 р.) пiд керiвництвом академiка АН УРСР Ю.О.
Митропольського у 1965 роцi його було призвано до лав Радянської Армiї.
По закiнченнi служби у лавах Радянської Армiї вiн повернувся на навчан-
ня в аспiрантуру Iнституту математики АН УРСР, яку закiнчив 31 червня
1968 р. iз представленням дисертацiї. У 1967 р. Євген Петрович одружився
на Свiтланi Євгенiвнi Єфрємовiй 1940 р.н. У 1968 р. у них народився син
Олексiй.

У Слов’янському державному педагогiчному iнститутi Євген Петрович
працював iз 1 липня 1968 р. на посадi викладача кафедри математики. На
той час iз 30 викладачiв фiзико-математичного факультету було лише чотири
кандидата фiзико-математичних наук. 22 квiтня 1969 р. в Iнститутi математи-
ки АН УРСР пiд керiвництвом академiка АН УРСР Ю.О. Митропольського
Євген Петрович успiшно захистив дисертацiю на здобуття наукового ступе-
ня кандидата фiзико-математичних наук, на пiдставi чого з 15 листопада
1968 р. був переведений на посаду старшого викладача кафедри математи-
ки, а 22 травня 1970 р. рiшенням ВАК СРСР отримав диплом кандидата
фiзико-математичних наук.

На фiзико-математичному факультетi Євген Петрович iз липня 1968 р.
прочитав курси диференцiальних рiвнянь, аналiтичної геометрiї, проводив
заняття з математичного аналiзу. За сприяння ректора Слов’янського дер-
жавного педагогiчного iнституту Євгену Петровичу було видiлено трикiмна-
тну квартиру, тим не менш 1 серпня 1971 р. Євген Петрович написав заяву
про звiльнення iз Слов’янського державного педагогiчного iнституту у зв’яз-
ку з обранням на посаду до Кримського державного педагогiчного iнституту
iм. М.В. Фрунзе. 28 серпня 1971 р. Євген Петрович був звiльнений iз посади
старшого викладача кафедри математики Слов’янського державного педаго-
гiчного iнституту.

З 1971 р. Євген Петрович працює на факультетi математики та iнфор-
матики Кримського нацiонального унiверситету iменi В.I. Вернадського, на
кафедрi диференцiальних рiвнянь i геометрiї. У 2007 р. в Iнститутi мате-
матики АН УРСР пiд керiвництвом академiка АН УРСР А.М. Самойленка
Євген Петрович успiшно захистив дисертацiю на здобуття наукового ступе-
ня доктора фiзико-математичних наук. Назва дисертацiї: Метод iнварiантних
многовидiв в теорiї параболiчних i функцiонально-диференцiальних рiвнянь
та його застосування. У 2013 р. Євген Петрович отримав звання професора
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кафедри диференцiальних рiвнянь i геометрiї.
На факультетi математики та iнформатики Кримського нацiонального

унiверситету iменi В.I. Вернадського Євген Петрович читав рiвняння мате-
матичної фiзики, якiсну теорiю диференцiальних рiвнянь, сингулярно збуренi
задачi та спецкурси «Елементи теорiї бiфуркацiї» та «Динамiка структур в
нескiнченновимiрних динамiчних системах».

У коло наукових iнтересiв Євгена Петровича входили iнварiантнi много-
види у безкiнечновимiрних динамiчних системах; бiфуркацiї у параболiчних
задачах iз перетворенням просторових змiнних; динамiка дисипативних стру-
ктур у параболiчних задачах iз малою дифузiєю.

Євген Петрович приймав участь у роботi оргкомiтетiв мiжнародних кон-
ференцiй КРОМШ та «Метод функцiй Ляпунова та його застосування». Пiд
науковим керiвництвом Євгена Петровича у 2017 р. пiдготувала до захисту
дисертацiю «Динамiка структур параболiчної задачi з перетворенням просто-
рової змiнної» Юлiя Олександрiвна Хазова. Наукова спецiальнiсть: 01.01.02
— диференцiальнi рiвняння, динамiчнi системи i оптимальне управлiння.

Євген Петрович входив до редакцiйних колегiй Таврiйського Вiсника iн-
форматики i математики та журналу Динамiчнi системи.

Вибранi публiкацiї Євгена Петровича Белана
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